XX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałow Mysliwskich
o statuetkę Niedz wiedzia Barwickiego
29 maja 2021, Barwice
Regulamin

1. Organizatorem XX Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich o statuetkę
Niedźwiedzia Barwickiego (zwanego dalej Przeglądem) jest Ośrodek Kultury i Turystyki w
Barwicach (zwany dalej Organizatorem).
2. Przegląd odbędzie się 29 maja 2021w Barwicach.
3. W ramach Przeglądu odbędzie się:
− XX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich o statuetkę Niedźwiedzia
Barwickiego zgodnie z „Regulaminem ogólnopolskich i regionalnych konkursów
sygnalistów myśliwskich” w kategorii solowej – w klasach D, C, B, A oraz w kategorii
zespołowej – w klasach D, C, B, A i G.
− wystawa rzeźby Lecha Jóźwiaka z Przybkowa
− Konkurs plastyczny dla dzieci „Niezastąpiona Pszczoła”
− Konkurs Piosenki Przyrodniczej NatureArt – online
− Utworzone zostanie wydarzenia na FB.
4. W Przeglądzie mogą brać udział wykonawcy z Polski.
5. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS CoV-2 Organizator,
zgodnie z ustępem 10. punkt 1. „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów
sygnalistów myśliwskich”, podjął decyzję o formie zdalnej tegorocznej edycji Przeglądu, przy
wykorzystaniu internetowych platform do wideokonferencji z jednoczesnym przekazem obrazu i
dźwięku. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju platformy oraz sposobu logowania zostaną
podane w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2021 roku na stronie internetowej
Organizatora, na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl oraz na stronie wydarzenia na
profilu facebookowym Organizatora.
6.

Listy startowe wraz z godzinami występu poszczególnych uczestników zostaną podane do
wiadomości najpóźniej w dniu 28 maja 2021 roku i umieszczone na stronach internetowych jak
w punkcie 5.

7.

Przesłuchania w kategorii solowej jak i zespołowej odbędą się na żywo (w czasie rzeczywistym),
o wskazanej przez Organizatora godzinie, za pośrednictwem platformy do wideokonferencji z
jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. W przypadku problemów z połączeniem lub
zerwania połączenia w trakcie występu uczestnikowi przysługuje możliwość ponownego
wystąpienia konkursowego, z zastrzeżeniem przeniesienia go poza ustaloną kolejność. Jury lub
Organizator poinformuje telefonicznie uczestnika o fakcie zerwania połączenia i wskaże godzinę
ponownego wystąpienia.

8.

Występy ocenia jury powołane przez Organizatora. Praca jury odbywać się będzie w dniu
Przeglądu stacjonarnie w siedzibie Organizatora.

9. Nagroda główna w postaci statuetki Niedźwiedzia Barwickiego zostanie przesłana pod wskazany
adres laureatowi klasy A w kategorii soliści za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm
kurierskich.
10. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy oraz znaczek okolicznościowy, które wraz z
kartami ocen zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich przesłane na
wskazany w formularzu adres.
11. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
upublicznienie swojego wizerunku przez Organizatora, a także na wykorzystanie
wystąpień/nagrań na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani
terytorialnego.

